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PreÍ'eittrra lt'lrrnicipal de Itâituha

PARECER JURiDICO/20I8/DICOM

PREGÃO PRESENCIAL N". O]2/20I8 - PP.

OBJETO - CONTRATAÇÃO OA ACÊNCIA DE PUBLICIDADE PAR{ EXECU('ÀO DE

SERVICOS DE VEICULCÁO DOS ATOS OFICIAIS DAS SECRETARIAS' FUNDO DE

SAÚDE. ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÀO E MUNICIPIO DE ITATI.iBA.

oB.tt..I() - ( o\rR.u A( í{) or r<;Ê-rc l \ D[ Pt Bl.l( ll).\l)t-
P.\R.\ L\E( l (.iO DE ShR\ l( oS DE \ El( I l. \( i() lx)\ \.lr)s
()11( l.rls DAS S1I(,RET.\RIAS, t't \l)Os DE s.\t l)h'
.{ssts[Ê\cl{ soclAl., EDtC,\(AO I \lt\l( iPlo D}-

II'AI II BA.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

Concluída a Sessão do Pregão Prcsencial, o procedimento licitattirio Íbi

encaminhado a esta assessoria j u ríd ica para emissào de parecerjurídico conc lusivo.

Antes, porém, é necessário frisal que, em momento anterior. esta assessoria

jurídica, em atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei n" 8.666/93. examinou e

aprovou as minutas de Edital e contrato. bem como, considerou regular o procedimento

administrativo até aquela ocasião. nos exatos termos do parecer prévio transcrito:

t.rnt cgn;t ni»rc'o/20t 8/Dtctt1t

pRuc.io PRESE\('1,\L \'-012/2018-PP

\sst \ lo - \ll\( IA D[- EDll {l- E ( o\l R \ Io.

t - nslrrónto
Submete-se a âprcciaçào o prcsenlc pr()ccsso

relativo ao proccdimento licitatório na rlodalirl de Pre-eào l)rcscncial

registrado sob o n'03212018. cujo objeto consislc triL cultralaçào de pcssoa

ju;idica do ramo pertinentc para "conlraçào dc agincia de publieidads para

exccuçâo dc serviços de veiculaÇào dos atos oticiais das Sccr,elaria-§'

l'undos de Saúde. Educaçao. Assistência Social e Municipio úc ltailub[
conlonne cspeciÍicações do lermo de Relàrênciir '\ncro I rlo [:dital'

atendendo ao disposto na Lei n" 10.520/2002.

Consta no prescnle ccrtanlc: solicilnçào {lc dcspcsa

para contratação de âgência de publicidade para c\ecução de scniços dc

veicr-rlaçào dos atos oliciais das Secretarias. F'undos dc Saúde Assistôncia

Social. ilducaÇào e Nlunicipio de ltaituba: dcspacho do PÍeÍcilo i\4unicipal
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de ltaituba para qur o seto. co pctcnle pÍotidcncic a pesqrrisa clc preço e

int'ormc a e\istência de ÍecuÍsos orçanlenlárir)': colaçào dc prcços:

despacho do departamento de çontabilidade inloÍnlando I dotação

orçamcílária disponivçl para atellder a dcmanda: tlcclaraçào de aclecluaçào

orçamcntária e flnancciÍa: autoÍizaÇào de abenura dc proccsso licitatório:

autuaçfut do processo licitatório: dcspacho de encrrminhanrento tlos aulos à

ássessoria iuÍídica para análise e pareccr: minuta Jo cdital e anc\os_ bem

conro. rninuta do conlrato.

ficou estabelccido no eclitll o menor prcço por

item como critério de.iulEamento. alendcndo ao qtr,r dispôe o art Ji da Lei

8.66ó193.

O presente processo consln o cdital indicando as

exigências constantes do âÍt. l0 da t-ei 8.666 9l ci c aÍ 'l'' da Lci

10.j20/2002. bcm como â documcntaçào que ()\ inteÍessados de\ eÍâo

apÍesentar pâÍa serem considerâdos habilitados.

Relatado o plcito passanlos ilo Parecer'

II - OBJETO DE ANÁI,ISE

Cumpre aclarar que a artiilisc neste pilÍccer se

reslringc a verillcaçào dos requisitos lbrmais paÍil (lcllagraçào do Processo

administrativo licitatório bem como da aprcciaçà(r da lninuta de edital c

seus are\os. Destâca-se que a análise seÍá restrilu âos pontos .iurídicos'

estaído c\cluídos quaisquer aspeclos técniros econônlicos e/ou

discricionários.
IIÍ _ P,\RECER

O artiSo 17. inciso XXI dx ConslituiçÀo I cderal

detcnnina que as obras. sel!-iços. conpÍas c alienrlçõcs da Adnlinislraçào

Pública serio preccdida§ de licilaçào pública que assúgure igLraldade dc

colldiçr'ies a todos os concorrentes. ressalrados o]. casos especilicados na

legislaçào.

A licitaçào conligura procedimento adlllinistrali\o

mediante o quâl a Administraçào Pública selccionâ a proposla mars

vantajosa" carãcterizando-se conlo ato administrali\'o fbÍmâl Praticado

nelo õc.tor Publico. dcrcn,.lo scr proec.iaJo clt) ('lrilc uonti)rnridadu qnll

os princínios cslrh(lecidos nr ( onjliluiçào ILd(râl nil h!iilaÇào

inliaconslilucional.

No que slj Ícllrr a motlaliihdc licital(iri orà em

análise. r'ale aclarar que à t,"i lo.szttizoou (lispoe que proSào é a

nroclaliüade de licitaÇâo destinada à aquisiçào dc hens c serr iços comuns'

smdo cíes considerados. para os llns c el'ilos ltcsla l-ci' conlo aqueles

cuio: nadrôe. de Jc.Émpenho c qualida'le B\\iirrrr \(r objutirantettte

à.iin,.f,'. p"to cdilltl. por meio dc csPccilicaç(l(s rrsuüir (aíl l PiÚagÍalir

único).
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O examc prévio do editll telll indolc juridico-

íornal e consistc, \'ia de regra. cm terillcar nos atttos. no estado cln que se

encontra o pÍocedimento licitatório. os §eguinles elcnlentos:

a) autuaçào. protocolo c ntllllcraçào:
b) justifi cativa da contralaçiio:
c) termo de reflrência. (lc!idamente aulorizado

pela autoridade conlpetente. contendo o obieto. o crilcrio de accilaçào do

;bjeto. orçamento detalhado para âvaliaÇào dc custos. delinição dos

métodos. estratégia de suprimenlo. cronograma llico-fi nânceiro. dcveres

do contratado e contratante. procedimen«r: dc fiscalizaçào e

gerencianrento: prazo de erccução e garu»tia e sanç(lcs pelo

inadimpl€mento:' 
d) indicação do recurso ttrçnmentiÍio para cobrir a

despesa:
e) ato de designaçào da conlissât):

0 ediral numerado em ordcnl serial anual:

g) se prcâmbulo do cdilitl contém o nonrc da

repartiçâo interessada e de seu selor:

' h) preâmbulo do edital indicando a modulidadc e o

tipo da Iicilaçào. bem como o Íegime de e\ecuçào I P/obras e ser\ iços):' 
i) preâmbulo do edilal mcncionando quc u licitaçào

será regida pela lêgislaçâo penincntei
j) preâmbulo do edital anolândo o local' dia e hora

para recebimento dos envelopes de documcntaçio e proposta' bcrn como

oara o inicio de abcrtura dos en\elopes:' k) indicaçào do ohicto dü licitaçào- enr Jeicriçâtr

sucinta e clam:
l) indicaçâo do prazo c as condiçôcs para a

a§sinatura do contrato ou retiÍada dos instnrmentos:

m) indicaçào do prazo para c\ccuÇâo do contrato

ou entrega do objeto:
n) indicaçào das sançircs para o caso de

inadimplenrento;
o) indicação do locat onde poderá ser eraninado e

adquirido o projeto básico, e se há pro.ieto execuli\o disponívcl na data da

publicuçao ào 
"ditut 

e o local onde poderá ser craurinado c adquirido

(p/obras e serr iços):
p) indicaçào da' (ondiçr)(i pora parliciPüçáo da

licíação:
q) indicaçào da Íbrma de aprcsenlaçào dtrs

propostas:
r) indicaçào do critúrio para julgantcnlo cotn

disposiçô€s clüels c parâmetros objetivos: indicaçiio dos locais' horários e

ódiggs de acesso para fomecinrento de informaç(')cs sobre a licitaçào aos

intcressadosl
s) indicaçâo dos critéritrs dc aceitabilidade dos

preços unitário e global e indicaçào das condiçõ.s d' pagamento'

No que Ícspeita à nrinutu conlratuàl' incumbe ao

parecista pesquisar a conlornlidade do5 seÊuinlas ilLn':
a) condições para \ua c\(cuçào c\prÚs\irs cln

cláusulas que definam os dircitos. obrigaçÕes c rcsponsabilidades das

panes. em conformidade com os Icrmos da licitaçi'lo e da proB)sla a que se

\ inculam. estabelecidas com claleza e precisào:

b) regi§lro das cláusulas ncccssá{ias:

,l.-..-\
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I - o objeto e seus elcrnentos caíacteristicos:

tl - o regime dc execuçào ou o l-oÍnra de

fornecimento:
lll - o preço c a§ condiç(-ics de pagamento' os

crilérios. data-base c periodicidade do reajustumento de prcços. os crilérios

de atualização moncrâria enlre a dala do adirnplenrcn() das obrigaçÕls e a

do efetivo pagamenloi
IV - o§ pÍazos de inicio dc clapas de cxecuçào' de

conclusão. de enlrega- de observaçào e de Icccbimcnlo definitivo'

conforme o casol
V - o cíédilo pelo qual corrcrâ a dcspesa' com a

indicaçâo da cla-ssificâção firncional programiitica e da categoria

econômica:
VI _ as garantias ol'crecidi.t-s para 

'§scgurar 
sua

plena e\ecuçào. quando e\igidas:- vll - os direitos e as respotrsabilidadcs das panes'

as penalidades cabiveis e os valores das mullas:
VIII - os casos de rcscisào:
IX - o reconhccimento dos direitos da

Administração. em caso de Íescisào adminislrativa prc\ista no art 77 desta

Lei:
X - as condiçôes de impoflirçào. a data c a tii\a de

cámbio para conversào. quando fbr o caso:

xl - a vinculaçào ao cdital i.le licitaçào ou ao lermo

quc a dispensou ou a inexigiu. ao con\ite e ir ploposta do licitante

vencedor:
Xll - a le8islaçâo aplicátcl à e\ccuçào do contrato

e especialmente aos casos omissosl' XIII - a obrigaçào do contr{lâdo de mantcr' durante

toda a e\ecução do contrato. em compatibilidade conl as obrigaçôcs poÍ

ele assumidas. todas as condiçõi-s de habilitaÇào e qualiilcaçào e\igidâs na

licitação:
xlv - cláusula quc dcclarc cornp'etente o íbro da

sede da 
^dminisração 

para dirimir qualqucr qucstâo conlratual- salvo o

disposto no § 60 do aÍ. 32 da Lei n. 8.666/93:
XV - A duraçâo dos contrakrs adstrita à \i8ência

dos respectivos crédilos oÍçamentários. ressalvadas as hipóleses prcvistas

no aí. 5? da Lei n. 8.666193.

Considerando que o editâl scguiu todas as cautelas

recomendadas pela Lei 10.520/2002. corn aplicaçào subsidiária da Lei

8.6ó6191:

Considerando quc o proctdimento nào apresenla

irregularidades quc possam maculü o ccrlanle c quc a minuta do cdital

sepue,,li preceitos !egais que regem a mat(irio- q2l2g Nlo nrossuguinrcnto

do proccs.o licitatório em seus ullcrioíes ul(r''

Seguem chanceladas as ninutas do Edital e

Contrato ora exarninadas.

Regisrro- por llm' qu( a iuulisE consigna''la neste

pareccr sc aterc À queslões juridicas ohscnadas rlil inslruçào pro'iessual c

no edital. com seus anexos' nos termos do art' l0' § l" dâ l'ei n"

l0.,t80/2002. c/c o parágrafo único do an 38 da l'ei n" 8'ó66/9l Nào se
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incluem no âmbilo de análise deste Procurador os clementos técnicÔs

peítinentes ao ceíane. como a{iueles de oÍdcnr tinanceira ou orçanrenlária'

cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsálcis e aukrridadcs

comp€tentes da Prelàitura Municipal de Itaituha.

É o parecer, sub censura.

Itâituba - P'\. 30 dc março de 20l8'

.\ I[.\lls1I)Klll.l.\ \. l)t- s()t s \
PR(X r R,\DOII.lL RiUtt tl rtt Itt tp rt,

0.\B/P.{ \" 996.1

Apósamanifestaçãosupratranscrita,acomissãodelicitaçâodeuinícioàfase
externa do certame (Art. 4o incisos i a IV da Lei n' 10.520/02) e providenciou a publicação

do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre

a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias

úteis (Art. 4o, V da Lei n' 10.520102).

EmtempooEditaldoPregãoPresencialvemdetalhandooobjeto.oPrazode
entrega, a fase de Proposta, Habilitaçâo, julgamento e analiSe dos documentos, Julgamento

ào n-."urro, Documento aplicável. obrigações da contratada. e Disposições Gerais. ou

,"1u, à"nt.o au previsão da Lei do Pregão - Lei n" 10.520i02, bem como. amparada pela Lei

g.àã0, a.Ue,n'houve a publicação ém local público no quadro de'avisos da PreÍ-eitura

Municipal de ltaituba, para garantir a publicidade dos atos: i'

Nodial8deAbrilde2018às09h30min',horadesignadaparaaseleçàoda
proposta mais vantajosa, constatou-se apenas a presênça da empresa W: DE S'

t4flqUtaOeS pUB[-ICIDADE - ME para credenciamento. O represen.tante da eppresa

;;.g;, a proposta em envelope lacrado para ser aberto e conferido segundo as exigências

do Edital.

A comissão passou para a fase de lances e por último para a tàse de habilitação'

julgando apta a licitante W. D'E S. MELQUIADES PUBLI.CIDADE - ME' com valor

iorãt O" n'S-f .Zf O.SSO,OO (Um milhão. duzentos e dezesseis mil. quinhentos e noventa

reais),

Para o item cotado, verificou-se a proposta inicial do proponente Após lances

sucessivos. foi definido o menor preço unitário' Nào houve impetração dc recurso'

Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu [)arecer Favorável

em todos os atos do Processo de Licitação até o momento praticado. iá que Í'oram

áú."ruudo, todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade de todos os
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atos pela Comissão, bem como, encaminhada a autoridade competente para que realize

Homologação, preenchendo assim os requisitos do art.38 e incisos e d0 art.4J e incisos.

ambos da Lei 8.666193 e suas alterações.

Após tais argumentos. e tendo em vism o estrito cumprinlento das Leis no

10.520 e 8.666193. observado todos os pt'ocedimentos para assegurar a regularidade e a

legalidade de todos os atos praticados pela Comissão no procedimento. é nosso Parecer no

sentido de que deva se dar prosseguimento ao processo. homologando-tl e efêtivando a

contratação da I icitante vencedora.

É o parecer. censura.

ba - P.{. l{t de ,Abril de l0l 8.

A
PROCURA MUNIC AL

AN"9.

LES
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